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Abstract 

The aim of this study was to shed light on how journalists describe the child’s world and what 
gender labels are used in their descriptions. We wanted to get a better understanding of what 
happens when gender is constructed. 

In order to study how gender is constructed, we chose to examine how the children’s 
magazine Kamratposten describes children’s spare time. We chose Kamratposten because it 
turns to both girls and boys. In order to analyze the paper, we chose to do a discourse 
analysis, and used Norman Fairclough’s and Ylva Brune’s analytical models. When we 
analyzed the texts we studied previous research and theories about children, gender and 
media. 

We analyzed how Kamratposten constructs girls and boys spare time. We made a qualitative 
content analysis of 20 articles and found that the 1700s views on gender still exist.   

Thus Kamratposten ascribes girls and boys different gender roles, different behavior and 
activities in the articles studied. Girls seem to still be positioned in the private surroundings of 
the home, while boys are positioned in the public sphere. Another difference noted between 
the genders is the construction of a serious passive and productive girl, and a playful active 
mostly non-productive boy. 
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1. Inledning 

Framställs flickor och pojkar rättvist i medier? Hur representeras genus i exempelvis 

sportsammanhang? Är det så att pojkar intresserar sig mer för lagsporter än vad flickor gör? 

Tycker flickor mer om att sporta individuellt? I musiksammanhang ser vi ofta pojkar bakom 

trumset. Flickor spelar ofta fiol. Bidrar medierna med att befästa dessa könsroller?  

Och vad det gäller flickors och pojkars vardag, ägnar sig flickor åt skönhet och matlagning, 

medan pojkar utforskar världen? Förmedlar journalister gamla ideal om att flickor är passiva 

och pojkar aktiva? I medier ser vi ofta flickor i hemmet medan pojkar umgås med vänner i det 

offentliga.  

Vårt sätt att tänka och handla utgår från könsnormer som talar om hur kvinnor och män ska 

bete sig. Tankesätten kommer att bestå så länge medierna fortsätter att representera dessa 

normer. Medier borde reflektera över hur de representerar flickor och pojkars sysselsättningar. 

Barn är vår framtid och det är viktigt att uppmärksamma hur de framställs i medier.  

Det finns olika sätt att se på mediers betydelse för barns utveckling. Barbro Johansson, docent 

i etnologi, menar till exempel att barn ofta betraktas som passiva mottagare av de vuxnas 

normer, att samhällets värderingar och normer överförs till barnen (Johansson, 2000: 41). 

Samtidigt belyser hon olika perspektiv på barn som aktiva meningsskapare, vilket vi anser 

kan leda till att barn skapar mening av mediernas innehåll.  

Enligt Liesbet Van Zoonen, professor i media och populärkultur, ger medier ofta en 

stereotypiserande bild av hur flickor och pojkar ska vara. Könen kategoriseras in i olika fack 

som bestämmer hur flickor och pojkar ska bete sig (Van Zoonen, 2000: 66). Vi tror att dessa 

normer påverkar barnens syn på verkligheten. 

Marika Andrae, forskare i barn- och ungdomslitteratur, anser att barn följer modeller och 

imiterar de vuxnas beteenden. Barnen följer inte bara föräldrarnas normer utan även det 

medierna förmedlar (Andrae, 2001: 25). Dessa resonemang har motiverat oss till en 

undersökning som visar vilka bilder medierna konstruerar när det gäller flickors och pojkars 

verklighet. 
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1.1 Syfte   

Vi har undersökt hur flickor respektive pojkar framställs i barn- och ungdomstidningen 

Kamratposten. Syftet med undersökningen har varit att belysa hur journalister beskriver barns 

värld och vilka genusetiketter som används i deras beskrivningar. Vi har velat få en ökad 

förståelse för hur det går till när genus konstrueras.  

1.2 Frågeställningar 

Vår huvudfråga är hur Kamratposten representerar flickors respektive pojkars fritid. För att 

kunna besvara vår forskningsfråga har vi delat upp den i mindre frågeställningar.  

- Skiljer sig representationerna mellan flickor och pojkar? 

- Hur ser relationen mellan vuxna och barn ut?  

- Hur ser representationerna ut nu i förhållande till olika teorier om könens representation i 

samhället och medier? 

1.3 Avgränsningar 

Det finns många mediegenrer som riktar sig till barn och ungdomar, till exempel TV-program 

som REA, Lilla sportspegeln och Lilla aktuellt. Men vi valde att analysera Kamratposten för 

att vi tror att fler barn läser den än vad de ser på exempelvis Lilla Aktuellt. Många barn 

prenumererar på tidningen och den finns även tillgänglig i svenska skolor och är därför 

lättåtkomlig för barn och ungdomar. Kamratposten figurerar även på webben, vilket gör att 

ännu fler kan ta del av tidningen.  

Syftet med undersökningen har varit att belysa hur Kamratposten beskriver barns värld och 

vilka genusetiketter som används i deras beskrivningar. Vi har velat få en ökad förståelse för 

hur det går till när genus konstrueras. Kamratposten är intressant för att den vänder sig till 

båda könen. Tidningar som riktar sig till enbart ett kön kan oreflekterat låta ett ”könstänk” 

uppta innehållet. Kamratposten däremot måste medvetet eller omedvetet förhålla sig till båda 

könshistorierna. Vi har således avgränsat vår studie och valt bort tidningar som enbart riktar 

sig till ett kön. 
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Barn tar lätt intryck och de kan påverkas av vad som framställs som flickigt respektive 

pojkigt. Genom att Kamratpostens journalister uppmärksammar barns fritidsintressen ger de 

vägledning som kompletterar och förstärker andra mediegenrers könsuppdelade innehåll. Det 

är därför viktigt att undersöka hur dessa framställningar av kön uppträder i denna tidning. 

Vi har valt att undersöka texter som representerar barnens fritid. Därför har vi uteslutit andra 

genrer inom Kamratposten.  
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2. Bakgrund  

I det här kapitlet har vi redogjort vi för den förförståelse som präglat vår undersökning. Vi har 

belyst ett antal teoretiska utgångspunkter, och vi har även gjort en presentation av 

Kamratposten. 

 2.1 Genus  

I vår studie har vi utgått från ett genusperspektiv eftersom vi intresserat oss för den sociala 

konstruktionen av kön. Vi har studerat hur genus konstrueras samt hur Kamratposten 

framställer kön. Det här innebär att vi inte har undersökt biologiska skillnader mellan flickor 

och pojkar, utan de olika egenskaper som samhället tillskriver könen.  

2.2 Kamratposten idag 

Kamratposten är en svensk ungdomstidning. Huvudmålgruppen är flickor och pojkar mellan 

8-14 år. Kamratposten ägs av Bonnier Tidskrifter AB. Kamratposten publicerar 18 nummer 

per år och i skrivande stund har tidningen 52 000 prenumeranter. 2007 tillträdde Ola 

Lindholm som chefredaktör och ansvarig utgivare, då även kpwebben.se startade (Sveriges 

Tidskrifter, 2009).  

Kamratposten – Sveriges mest älskade tidning 

Kamratposten ska vara Sveriges största tidning för både killar och tjejer mellan 8 och 14 

år. En bred tidning som tar upp alla aspekter i svenska barns liv. Underhållande, allvarlig, 

intressant och lärorik.  

Ola Lindholm, Chefredaktör (Bonnier Tidskrifter 2010 a) 

I Kamratposten kan man läsa om allt från vänskap och kärlek. Även sport, nöje, nyheter, djur, 

idéer, tips, reportage, pyssel, klurigheter och roliga historier förekommer i tidningen (Sveriges 

Tidskrifter 2009). Starka känslor, kropp och knopp, prat och svar, idoler och nöje är exempel 

på ämneskategorier i tidningen. Kamratpostens läsare har en hel del att säga till om. Mycket 

av det som står i tidningen bygger på tips från läsarna (KPwebben 2009 a). Det finns inga 

annonser i Kamratposten (Sveriges Tidskrifter 2009).  
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2.3 Kamratposten förr 

Tidningen grundades 1892, men då under namnet Folkskolans Barntidning. Skaparen hette 

Stina Quint och arbetade som lärare på en skola utanför Nyköping. Det första numret av 

Folkskolans Barntidning kom ut den 16 mars 1892. Tidningen blev en direkt succé, där en 

anledning var det låga priset (KPwebben 2009 b). 

I Folkskolans barntidning fanns varken artiklar om barn eller nyheter. I stället innehöll 

tidningen berättelser, gåtor och pyssel. Den var svartvit och innehöll annonser. Syftet var att 

uppfostra sina läsare till Gudsfruktan, fosterlandskärlek, nykterhet och djurskydd. Budskapet 

var att barn skulle tro på gud, älska sitt land, vara snälla mot djur och inte dricka alkohol. 

Under årens lopp skrev flera av Sveriges mest kända författare i Folkskolans Barntidning, 

bland andra Selma Lagerlöf och August Strindberg. Stina Quint dog 1924. Vid det tillfället 

prenumererade över 40 000 barn på tidningen (ibid). 

Under 1940-talet blev reportagen allt fler, men få handlade om barn. De handlade i stället om 

djur och växter. I det första numret 1950 bytte tidningen namn - från Folkskolans Barntidning 

till Kamratposten. Omslaget och en del bilder inne i tidningen började tryckas i färg (ibid).  

Tidningen började bry sig mer om läsarnas vardag, drömmar och intressen. Det fanns 

fortfarande stor skillnad mellan pojkar och flickor i tidningen. Det ansågs självklart att pojkar 

tyckte om att snickra, och att flickor gillade att sy (ibid). 

På 1960-talet började journalister på Kamratposten skriva om allvarliga frågor, som krig och 

politik. Samhället förändrades också mycket under den här tiden. Många unga reagerade mot 

orättvisor och miljöförstöring i världen. I samhället började människor även prata mer öppet 

om sådant som har med kroppen och sex att göra (ibid). 

2.4 Bonnierkoncernen 

Kamratposten ägs av Bonnierkoncernen. Bonnierkoncernen eller Bonnier AB är en 

familjeägd mediekoncern som har sin bas i Sverige. Jonas Bonnier är vd och koncernchef. 

Bakgrunden inom koncernen finns i Albert Bonniers Förlag som grundades av Albert Bonnier 

1837. Ägandet ligger fortfarande hos medlemmar ur släkten Bonnier. Koncernen innefattar 

cirka 180 bolag med drygt 12 000 anställda i över 20 länder. Ett av dessa bolag är Bonnier 

Tidskrifter (Bonnier Tidskrifter 2009 b). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Bonniers_F%C3%B6rlag�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Bonnier�
http://sv.wikipedia.org/wiki/1837�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bonnier_(sl%C3%A4kt)�
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Bonnier Magazine Group är en avdelning inom Bonnierkoncernen där Bonnier Tidskrifter 

(Sverige) ingår, tillsammans med Bonnier Publications (Danmark) och Bonnier Corporation 

(USA). Gemensamt ger förlagen ut ungefär 200 titlar i tio länder. Affärsområdet inriktar sig i 

första hand på konsumenttidskrifter (ibid). 

2.5 Bonnier Tidskrifter och dess historia  

Bonnier Tidskrifter är Bonnierkoncernens huvudsakliga svenska tidskriftsförlag. Deras 

verksamhet består bland annat av olika tidskrifter som månadsmagasin, specialtidningar, 

livsstilsmagasin, veckotidningar och affärspress. Bolaget innefattar även böcker, kurser och 

digitala produkter som sajter och mobila tjänster. Bonnier Tidskrifter har huvudkontor i 

Stockholm med cirka 500 medarbetare (Bonnier Tidskrifter 2009 c).  

Sedan ungefär 200 år tillbaka har Bonnier utgivit både magasin och böcker. Det hela började 

1804 när Gerhard Bonnier (1778-1862) i Köpenhamn gav ut en liten pamflett med 

kriminalhistorier. 1892 kom som tidigare nämnt första numret av Folkskolans Barntidning ut 

och tidningen blev Bonnierägd 1930. 1906 grundades Julstämnings Förlag. Det blev senare 

Åhlén & Åkerlunds Förlag och Bonnierägt 1929. Från 2000 heter förlaget Bonnier Tidskrifter 

(Bonnier Tidskrifter 2009 d).  

1929 förvärvade Bonnier Sveriges största tidskriftsförlag Åhlén & Åkerlunds och det räknas 

som den verkliga starten av familjen Bonniers tidskriftsutgivning (ibid).  

2.6 Barn och fritid 

Vi har tagit del av Statistiska Centralbyråns statistiska undersökning om barn och fritid. 

Rapporten omfattar 2006 och 2007 års undersökningar. I denna rapport har de undersökt cirka 

3 200 barn i åldrarna 7-18 år. Barnen i åldrarna 10–18 år har själva fått svara på frågor om hur 

de har det och vad de gör på sin fritid. Perspektivet har breddats genom att även föräldrarna 

har lämnat uppgifter om hur fritiden ser ut för deras barn i åldrarna 7–15 år (SCB 2009:10).  

Några av de mest populära fritidsaktiviteterna bland barn är idrott och andra former av 

föreningsverksamhet. Flickor och pojkar idrottar ungefär lika mycket på sin fritid (SCB 2009: 

13). Lagidrott är vanligast bland pojkar. Mer än hälften av pojkarna mellan 7-15 år ägnar sin 

fritid åt lagidrotter, jämför med ungefär var tredje flicka (SCB 2009: 15).  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bonnierkoncernen�
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Pojkarna besöker fotbollsplaner och idrottsplatser oftare än flickorna (SCB 2009: 16). Det är 

även fler pojkar än flickor som besöker en spolad isbana. Fler flickor än pojkar besöker ridhus 

(SCB 2009: 17). När det gäller annan fysisk aktivitet är det fler flickor än pojkar som idrottar, 

38 procent flickor och 32 procent pojkar. Dans är ganska vanligt bland flickor, 16 procent av 

flickorna dansar, jämfört med 2 procent av pojkarna (SCB 2009: 15).  

Fler flickor än pojkar är med i en orkester eller ett band, 7 respektive 5 procent. Det är 

vanligast att flickor mellan 10-15 år spelar i ett band/orkester och för pojkar är det mest 

vanligt mellan 13-15 år. Bland de yngsta barnen är denna fritidsaktivitet ovanlig (SCB 2009: 

21).  

Barnens fritidsintressen varierar, men könen är ungefär lika aktiva. Eftersom att vi har 

analyserat artiklar om barns fritid anser vi att denna statistik är relevant för vår forskning. I 

vår studie har vi kunnat jämföra Kamratpostens artiklar med denna statistik, för att se om de 

speglar verkligheten eller inte.   

2.7 Barn och medier  

Vi har tagit del av Statistiska Centralbyråns statistiska undersökning om barn och medier, som 

ingår i rapporten som vi skrivit om ovan, det vill säga Statistiska Centralbyråns undersökning 

om barn och fritid. Som vi skrivit ovan omfattar även denna rapport 2006 och 2007 års 

undersökningar av cirka 3 200 barn i åldrarna 7-18 år. Barnen i åldrarna 10–18 år har själva 

fått svara på frågor om hur de har det och vad de gör på sin fritid. Perspektivet har breddats 

genom att även föräldrarna har lämnat uppgifter om hur fritiden ser ut för deras barn i 

åldrarna 7–15 år Barn använder många olika medier, både för underhållning och för att få 

information.  

7 av 10 flickor och närmare 8 av 10 pojkar följer nyheterna varje vecka genom radio, TV eller 

tidningar (SCB 2009: 24).  

Vart fjärde barn och ungefär lika många flickor som pojkar ser på TV minst tre timmar per 

dag (SCB 2009: 26). Flickor och pojkar läser ungefär lika mycket. 6 av 10 flickor läser böcker 

varje vecka och drygt hälften av pojkarna ägnar sin tid åt att läsa (SCB 2009: 24). Lite mer än 

8 av 10 barn använder dator i hemmet varje vecka. Av dessa använder nästan alla internet 

(SCB 2009: 27). 
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Barn mellan 9-14 år läser magasin och tidningar 31 minuter per dag (Nordicom, 

mediebarometern 2009: 8).  

Medier ingår därmed i barns fritidsvanor på olika sätt. Kamratposten ingår i ett modernt 

medieföretag som både ges ut som traditionell papperstidning men också som webbtidning 

tillgänglig för de läsande barnen. Mer än 8 av 10 barn använder dator varje vecka, varav 

nästan alla använder internet. Barnen läser även tidningar 31 minuter per dag. Vi har ingen 

exakt statistik på hur mycket av barnens medieanvändning som går till läsande av 

Kamratposten. men statistiken visar att barn är aktiva medieanvändare av ett medieutbud där 

naturligtvis också Kamratposten ingår. 
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3. Tidigare forskning och teorier om barn, medier och genus 
I det här kapitlet redogör vi för teorier, begrepp och tidigare forskning som har hjälpt oss i 

analysen av de insamlade artiklarna ur Kamratposten. Flera forskare har intresserat sig för 

barn- och ungdomsforskning. För att besvara våra frågeställningar har vi bland annat använt 

oss av boken Rött eller grönt? av Marika Andrae, Feminism and Youth Culture av Angela 

McRobbie, Kom och ät! Jag ska bara dö först.. av Barbro Johansson och Feminist Media 

Studies av Liesbet van Zoonen.  

3.1 Genus 

Påstådda könsskillnader i samhället har en historisk bakgrund. Bilden av den borgliga 

familjen, där kvinnan placeras i privatsfären medan mannen befinner sig i den offentliga 

sfären, bygger på en könsideologi som formades under 1700-talet. När urbaniseringen, 

industrialiseringen och marknadsekonomin tog fart under 1800-talet stärktes denna ideologi. 

På 1950-talet nådde hemmafruidealet sin kulmen. Denna könssyn kopplar samman kvinnan 

med känslor och omsorg, medan mannen förknippas med handling och förnuft (Andrae, 2001: 

15). 

Forskning angående mediernas konstruktion av könade identiteter och egenskaper visar på en 

tydlig stereotypifiering av kvinnor och män. Van Zoonen (2000: 66) anser till exempel att 

medier såsom kvinnomagasin berättar för kvinnan hur hon ska vara för att passa in och hur 

hon behövs i samhället. Hon ska vara ett sexobjekt, snygg och dessutom sälja varor till 

mannen. Den mediekonstruerade kvinnan är en perfekt mor, fru, älskarinna och hushållerska 

(Van Zoonen, 2000: 66). 

Samma stereotypifiering anser hon förekommer i tv-medier. Bilden av kvinnan i tv-mediet är 

en falsk bild av hur kvinnan egentligen är. I stället porträtterar tv kvinnan, som ovan nämnt, 

hur hon borde vara. Kvinnan i tv-mediet framställs som en hemmafru eller har 

stereotypiserande arbeten som sjuksköterskor och sekreterare. Hon framställs som svag, 

sårbar, beroende, lydig och frekvent som ett sexobjekt (ibid). 

McRobbie (2000: 69) har också undersökt kvinnomagasinens innehåll och hon menar att de 

ofta skriver om giftermål, matlagning och barnuppfostran eftersom de ser sysselsättningarna 

som kvinnliga. Tidningarna begränsar och formar kvinnonormer genom att utesluta det som 
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inte anses vara feminint. Magasin för män handlar istället om motorsport, fiske, porr, bilar 

och andra fritidsintressen (McRobbie, 2000: 69). 

3.2 Kulturell konstruktion 

Uppfattningarna om barn skiljer sig beroende på vilken kultur man lever i. Varje samhälle har 

sin uppfattning om hur ett barn ska vara. Förväntningarna på dem som benämns som barn är 

olika beroende av vilket samhälle de kommer ifrån. Trots att barnen är lika gamla behöver de 

inte ha någonting gemensamt. Utgångspunkten är att barndomen inte är given, utan kan 

förändras. Ett exempel på detta är hur svensk lagstiftning gör barndomen förhandlingsbar. 

Diskussionerna om hur lagen ska förändras är ett tydligt tecken på detta (Johansson, 2000: 

42). 

En viktig utgångspunkt för den nya barndomsforskningen är att barnen själva deltar i 

konstruktionen av barndom och vuxendom. Genom att barnen införskaffar erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter uppstår ett ömsesidigt utbyte mellan barnen och omgivningen. 

Barnen producerar sin egen personlighet samtidigt som de påverkas av det som sker i deras 

tillvaro. Därigenom är barnen med och deltar i sin konstruktion. Detta aktiva tillägnande är ett 

förhållningssätt som gäller alla individer, både vuxna och barn (ibid). 

Vi har studerat Kamratposten som en av de många arenor där dessa konstruktionsprocesser 

pågår.  

3.3 Barn och genus 

Barns intressen tolkas och företräds av vuxna och de kommer väldigt sällan till tals 

personligen i offentliga sammanhang. Vuxna talar gärna om vad som är bra respektive dåligt 

för barn (Johansson, 2000: 14). 

Barndom kan förstås som en social konstruktion. Denna teori menar att barn är delaktiga i och 

samspelande med den omgivande kulturen. Barn är placerade i samhället, det vill säga att de 

själva är aktiva i konstruktionen av sina egna och andra människors liv (Johansson, 2000: 38). 

Vi tolkar detta som att förståelsen för hur barn ska vara inte behöver vara direkta sanningar, 

utan i stället föremål för våra tillskrivningar. Människor konstruerar bilden av vad barndom är 

genom sina samhällsvärderingar och tror att denna bild är verkligheten.      
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Vuxnas förståelse av barn, liksom barns förståelse av sig själva, är genomsyrat av 

föreställningen att barndomen är en fas i livet då individen förflyttar sig uppför en 

utvecklingstrappa med i förväg givna steg, ordnade i viss följd. 

(Johansson 2000: 40) 

Barndom kan även beskrivas som en kulturell konstruktion. Här talar forskningen om 

gemensamma uttrycksmedel som språk eller andra symboler. Symbolerna skapar 

föreställningar, normer och vanor som är gemensamma för större eller mindre grupper av 

människor. Social och kulturell konstruktion är synonyma trots att begreppen betyder olika 

saker (Johansson, 2000: 39).  

Ju äldre barnen blir desto mer betraktas de som fullvärdiga medlemmar av samhället. Innan 

det ses de som ofullkomliga och beskrivs som ”Human becomings” istället för ”Human 

beings”. På grund av detta får barn oftast frågor om hur gamla de är och om vad de ska bli när 

de blir stora (Johansson, 2000: 40).  

”Kvinnor har inte bara lärt sig att göra vad de skall – de har i en del fall också lärt sig att 

ha lust till vad de skall.”  

(Andrae, 2001: 24) 

Barnet föds med ett biologiskt kön, som i enlighet med rådande kulturella normer bidrar till 

såväl socialt som psykologiskt konstruerade genusidentiteter. Denna process ingår i vad som 

kallas könssocialisation – hur det biologiska könet stegvis blir till socialt och psykologiskt 

kön när barnet växer. Vad som är givet för flickor i en kultur i en viss tid, kan förändras med 

kulturell kontext eller i ett historiskt perspektiv till att gälla för båda könen eller enbart för 

pojkar (ibid). 

Inom socialpsykologin talar man ibland om rollteorin, vilket innebär den sociala 

inlärningsteorin – att barnet utvecklas genom att följa modeller och imitera beteenden. 

Inlärning sker genom att barn anpassar sig till omgivningens rollförväntningar. Barn lär sig 

hur de ska vara genom att vuxna visar vad som är rätt och fel. Vuxna kan uppmuntra eller 

straffa och på det viset lär sig barnet vad som är rätt beteende för en flicka och vad som passar 

sig för en pojke. Könen anpassar sig efter de vuxnas normer (Andrae, 2001: 25). 

Barn motiveras till att hålla sig till en viss könskategori och denna uppdelning resulterar i 

stereotypt tänkande (Andrae, 2001: 26). 
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Forskningen säger att medierna bidrar till förenklade könade stereotyper som skulle kunna bli 

modeller för flickors och pojkars inlärning. Tonårstidningar tar för givet att flickor vill läsa 

om mode, skönhet och pop (McRobbie, 2000: 114). Även om hur man lagar mat, fångar en 

kille och går ner i vikt (McRobbie, 2000: 69). Dessa ämnen formar en feminin sfär och på så 

vis utesluts andra fritidssysselsättningar för flickor. Press, TV och radio är kraftfulla och 

påverkar våra ideologiska normer (ibid). 

I vår studie har vi kunnat använda dessa teorier för att bland annat studera om Kamratposten 

genomsyras av kulturella konstruktioner.  

3.4 Barn marginaliseras 

Forskning visar även att barns röster som individer marginaliseras. Barn kommer bara till tals 

som en representant för en kategori. De definieras endast som barn och tolkas utifrån 

etablerade föreställningar. Det enskilda barnet generaliseras till vad som är typiskt barnsligt 

och får stå som symbol för detta (Johansson, 2000: 44). 

Jämfört med vuxna som anses befinna sig i kulturen befinner sig barnet i ett naturtillstånd.  

Barndomen är oföränderlig. Något som den tidiga socialantropologin beskriver när de 

förklarar den avlägsna kulturens invånare som ”lyckliga vildar”. Det vill säga barn som levde 

i en okomplicerad, äkta och naturlig tillvaro. Naturen är alltid densamma generation efter 

generation, medan kulturen utvecklas och förändras (ibid).  

Barndom och vuxendom är därmed konstruerade i hierarkiska system, i ett generationssystem. 

Barn är en kategori, en social ordning där vuxna har makten över tolkningsföreträdet. Liksom 

”kvinna” existerar i relation till ”man”, existerar ”barn” i relation till ”vuxen”. Den vuxne är 

normen och barnet är avvikaren, den Andra (Johansson, 2000: 43). 

3.5 Diskurs 

Enligt Mats Ekström och Larsåke Larsson, professorer i medie- och 

kommunikationsvetenskap, är diskurs ett begrepp med många betydelser. En debatt i 

medierna inom ett särskilt ämne kan beskrivas som en diskurs. Även i arbetslivet finns 

utpräglade diskurser – läkare har ett språk medan jurister har ett annat. De har sina egna 

fackspråk, där det råder vissa regler och konventioner som styr det som kan och bör sägas i ett 

specifikt sammanhang – hur aktörerna kan agera. Diskursen kan synliggöra en 
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sammanhängande språklig kedja av utsagor i ett visst sammanhang (Ekström, Larsson, 2000: 

170). 

Enligt Simon Lindgren, professor i sociologi, leder diskursen till en maktimpregnerad uttryckt 

föreställning om någonting (Lindgren, 2009: 111). Diskursen är det som styr vilken betydelse 

olika saker får i olika sammanhang (Lindgren, 2009: 113). 

Diskurser gör en viss kunskap accepterad vilket leder till att annan kunskap utestängs. 

Diskurser innehåller underförstådda regler. Den kunskap som är etablerad ger makt att 

bestämma vad som får sägas och vem som får säga det, även hur det får sägas och från vilken 

position. Det är maktanspråken i diskurser som gör att en viss kunskap framstår som mer sann 

och riktig än annan kunskap. All kunskap samhällsmedborgarna har är ett resultat av 

maktkamper (Johansson, 2000).  

Makt utövas, men ingen kan äga den. Makten reproduceras av alla och finns överallt. De 

rådande auktoriteterna i samhället avgör vilka sanningar som ska råda. Varje kultur har sin 

egen auktoritet som styr och bestämmer vilka sanningar som ska gälla (Johansson, 2000: 46). 

Diskurser innebär alltså att utgå från att det som sägs, skrivs och kommuniceras inte är 

objektiva sanningar utan istället värderingar och positioneringar i en hierarkisk 

samhällsstruktur. I vår undersökning har vi kunnat använda diskursbegreppet för att 

undersöka vilka diskurser Kamratposten styrs av.  

3.6 Representationer  

Enligt Jostein Gripsrud, professor i medievetenskap, kan representationer ha två olika 

innebörder. En sorts representation är när enskilda personer representerar olika grupper. 

Kungen representerar exempelvis Sverige, och tidningar kan representera småbarnsfamiljer 

(Gripsrud, 2002: 26). 

Men representation kan också handla om hur vi beskriver eller gestaltar något. Om en bild 

representeras har den sällan bara en betydelse. Det som bestämmer bildens mening sker med 

hjälp av tecken och hur detta uppfattas av betraktaren. Människor i en given kultur har oftast 

samma gemensamma tecken för att tolka en bild lika. Människor från samma kultur utgår från 

samma referensramar (Ekström, 2008: 13; 14). 

En representation är en konstruktion av det som framställs. En bild kan representeras, men 

detta är alltså inte en fullständig objektiv framställning (Gripsrud, 2002: 26). 
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Representation är ett begrepp som står för den meningsproduktion som sker genom språk, 

diskurser och bilder. Representationer är även det som sammankopplar mening och språk med 

kultur (Lindgren, 2009: 57). 

I vår undersökning har vi kunnat använda oss av representationsbegreppet för att studera hur 

Kamratposten representerar flickor och pojkar.  
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4. Undersökningens genomförande 

För att studera hur genus konstrueras valde vi att undersöka hur Kamratposten framställer 

barns fritid. Vi valde Kamratposten eftersom den vänder sig till både flickor och pojkar. För 

att analysera tidningen valde vi att göra diskursanalyser. Vi har utgått från Norman 

Faircloughs, professor i språkvetenskap, och Ylva Brunes, journalistikforskare, sätt att 

diskursanalysera texter. När vi analyserade texterna utgick vi från tidigare forskning och 

teorier om barn, genus och medier.  

4.1 Metod och material 

När vi skrev vårt bakgrundskapitel valde vi att dela upp arbetsuppgifterna mellan oss. Vi 

sökte information på var sitt håll och sammanställde tillsammans. Det resterande i vår rapport 

arbetade vi fram gemensamt.  

Vi valde att använda kvalitativ innehållsanalys när vi undersökte Kamratposten för att få en 

komplex och nyanserad förståelse för hur tidningen representerar genus. Enligt Alan Bryman, 

professor i samhällsvetenskap, innebär kvalitativ innehållsanalys att forskaren strävar efter en 

kontextuell förståelse av värderingar, åsikter och beteenden. Forskaren väljer att notera och 

iaktta exempelvis intervjuer eller artiklar (Bryman, 2001: 273). Vi satte Kamratpostens 

artiklar i ett sammanhang för att se om tidningen genomsyrades av likvärdiga värderingar, 

åsikter och beteenden.  

Alla individer är meningsskapare och bärare av vår kultur och vårt samhälle. En tidskrift för 

barn kan visa hur mening och betydelser skapas om genus och fritid. Diskursen är ett sätt för 

forskaren att synliggöra en sammanhängande språklig kedja av utsagor i en viss kontext, och 

göra denna till föremål för analys (Ekström, Larsson, 2000: 170). Därför har vi valt att 

diskursanalysera journalistiska texter ur Kamratposten.  

4.2 Forskningsprocess 

Vi studerade de 13 senaste upplagorna av Kamratposten från 2009 (se artikelförteckning).  

Vi ville undersöka hur Kamratposten representerar genus idag och valde därför att studera 

utgåvorna från det senaste året. Från dessa upplagor valde vi att diskursanalysera 20 av 24 

funna artiklar om barns fritid, då vi ansåg att dessa artiklar handlade om något av könen på ett 

tydligt sätt. Vi gjorde djupanalyser på fem av dessa 20 artiklar, och utgick från kriterierna att 
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artiklarna på ett tydligt sätt handlade om något av könen. Av de resterande 15 artiklarna 

gjorde vi en övergripande sammanställning. 

Vi valde att analysera artiklar om barnens fritid eftersom detta ger en bild av vad barnen 

väljer att gör när de är lediga och inte går i skolan. Vad barnen väljer att göra på sin lediga tid 

är aktiviteter som speglar deras intressen. Vi valde att undersöka artiklar som representerar 

barnens fritid, då vi ansåg att det gav en informativ bild av hur Kamratposten kategoriserar 

kön. Genom att Kamratpostens journalister uppmärksammar barns fritidsintressen ger de 

vägledning som kompletterar och förstärker andra mediegenrers könsuppdelade innehåll. Det 

är därför viktigt att undersöka hur dessa framställningar av kön uppträder i denna tidning. 

Barn tar lätt intryck och de kan påverkas av vad som framställs som flickigt respektive 

pojkigt.  

Kamratposten vänder sig till både flickor och pojkar. Därför valde vi att ta avstånd från 

tidningar som Julia, Glitter och Fantomen, eftersom dessa riktar sig till ett kön. Tidningen 

Okej vänder sig till både flickor och pojkar, men vi valde att analysera Kamratposten 

eftersom de vänder sig till en yngre målgrupp. Det är intressant att se hur journalisterna 

skriver för de yngre barnen. Dessa barn är i ett tidigare skede att socialiseras in i samhället 

och de tar lätt intryck. Dessutom är Kamratposten utplacerad i många svenska skolor och på 

så vis lättåtkomlig. 

För att besvara vår forskningsfråga använde vi oss av artiklar från Kamratposten. Analyserna 

är baserade på Ylva Brunes och Norman Faircloughs sätt att diskursanalysera texter.  

För att förstå och tolka Kamratpostens representation av flickor och pojkar använde vi oss av 

teorier om barn, genus och medier. Dessa teorier var relevanta för att kunna tolka 

gestaltningen av barns fritidsvanor och för att se vilka normer barnen tillskrivs i 

Kamratposten. Teorierna var även relevanta för att kunna förstå mediernas makt och se vilka 

som äger diskursen i samhället.  

Det är möjligt att andra forskare kommer fram till liknande resultat som vi, så länge 

Kamratposten kategoriserar kön. Men en lika stor möjlighet kan vara att forskare kommer 

fram till andra resultat, eftersom vårt resultat är bundet till vårt avgränsade artikelurval. Det är 

möjligt att andra forskare väljer andra urvalsmetoder när de väljer ut vilka artiklar de ska 

analysera. 
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Vårt empiriska material har bestått av artikeltexter, med direkta citat ur artiklarna som 

beskriver hur fritid för flickor och pojkar presenteras av Kamratposten. Detta material har vi 

sedan gått igenom och analyserat med hjälp av de metoder som anges nedan. 

 4.3 Analysmetod 

Vi använde oss av diskursanalys för att ta reda på vilka diskurser som råder i Kamratposten. 

För att ringa in texternas diskurser utgick vi från Norman Faircloughs (Bergström, Boréus, 

2005: 322; 326) och Ylva Brunes (2004: 44-45) sätt att diskursanalysera texter. Vi anpassade 

våra frågeställningar till deras sätt att analysera. 

En text kan tolkas olika beroende på vem som läser den. Det går inte att tolka en text objektivt 

och därför har vi valt att ha med citat i analyserna för att läsaren själv ska kunna tolka och 

förstå texten.  

Modell 

Enligt Ylva Brune (2004: 44) rangordnar en text olika källor och deras uttalanden beroende på 

trovärdighet och auktoritet. Källornas uttalanden kan ha mer eller mindre stöd i textens 

tolkningsram och olika källor får leverera olika kunskaper. Vissa källor står för 

problembeskrivningar och ger rekommendationer inför framtiden, medan andra källor får 

reagera känslomässigt eller berätta om sin upplevelse (Brune, 2004: 44). När vi skrev våra 

analysfrågor valde vi att utgå från Ylva Brunes sätt att diskursanalysera texter. Hon menar att 

det är viktigt att studera vilka slags vetande som framträder i ”oberoende” beskrivningar, vilka 

kategoriseringar som organiserar textens perspektiv och vilka identiteter och 

subjekt/objektpositioner gestaltar texten. Hon anser även att man ska undersöka vem som får 

tala i texten och med vilka slags kunskaper (Brune, 2004: 45).  

Norman Fairclough undersöker också hur relationerna ser ut mellan diskurser och sociala 

strukturer (Bergström, Boréus, 2005: 322). Hans sätt att diskursanalysera kan omfatta en syn 

på språk och språkanvändning som innebär att språk skulle kunna representera en given 

verklighet. Att använda språk är en social aktivitet och språket formas i en social kontext.  

Språket har en formande sida eftersom sociala fenomen som identiteter, relationer och olika 

trosuppfattningar i hög grad formas av och genom språket (Bergström, Boréus, 2005: 326). 

När vi skrev frågeställningarna utgick vi ifrån Norman Faircloughs sätt att diskursanalysera. 

Han anser att det är viktigt att undersöka hur man framställer händelser, personer och 

relationer och hur dess ”världsbild” ser ut i en text. Han menar även att man bör undersöka 
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vilka identiteter och relationer mellan aktörer som gestaltar texten. Enligt Norman Fairclough 

ska man även studera vilken relation som skapas mellan text-läsare och mellan läsaren och 

aktörerna i texten (Brune, 2004: 41). 

Vi har valt att använda oss av både Ylva Brunes som Norman Faircloughs resonemang när vi 

analyserade Kamratposten. Vi anpassade våra frågeställningar till deras sätt att analysera. Vi 

har utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur kategoriserar Kamratposten barn, genus och fritid i sina artiklar? 

2. Vem får tala? Vilken kunskap får barn respektive vuxna stå för? Vilken kunskap får 

flickor respektive pojkar stå för? 

3. Vilka individer gestaltas i reportagen/artiklarna? Och vad har de för position i texten? 

Vilka bilder av individen konstrueras i texten? Vilka individer får tala i texten? 

4. Vilka relationer inbjuds Kamratpostens läsare att inta till reportagen/artiklarna och till 

olika aktörer?  

5. Hur framställer reportagen/artiklarna i Kamratposten världen? Hur ser Kamratpostens 

världsbild ut?   

4.4 Metodkritik 

För att ett argument ska ha giltighet krävs det att man verkligen har studerat det man angivit 

och bestämt sig för att undersöka (Ekström, Larsson, 2000: 73). Är artiklarna vi valt 

representativa för Kamratpostens framställning av kön? Vi anser att undersökningens giltighet 

kan kritiseras. Artiklarna vi valt att djupanalysera är få. På grund av tidsbrist valde vi att 

endast djupanalysera fem av de 20 artiklar vi slumpmässigt valt att undersöka. Vi hade kunnat 

djupanalysera fler av dessa artiklar för att få en bredare bild av hur Kamratposten framställer 

genus.  

I en kvalitativ undersökning är det svårt att generalisera resultaten till andra situationer och 

texter än de man studerat. Det finns kritiker som menar att det är omöjligt att generalisera en 

kvalitativ studies resultat till andra kretsar, eftersom forskaren själv är det främsta redskapet 

vid datainsamling (Bryman, 2001: 270). Kamratposten innehåller artiklar om bland annat 

barnens skolgång och idoler. Men vi har endast analyserat artiklar om barnens fritid. Vår 

undersökning omfattar inte hela Kamratpostens innehåll och kan därför kritiseras. Om vi hade 

analyserat texter från alla områden i Kamratposten skulle vi kanske fått ett annat resultat om 
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hur tidningen representerar kön. Det kan vara svårt att generalisera vårt resultat till hela 

Kamratposten eftersom vi endast har analyserat fritidsartiklar.  

En undersökning får tillförlitlighet om forskaren har bearbetat sitt material på ett 

forskningsmässigt korrekt vis (Ekström, Larsson, 2000: 73). Vår undersökning är kvalitativ 

och därför bygger vår analys på subjektivt utvalda teorier. Vår undersökning kan även här 

vara svår att generalisera eftersom den kvalitativa forskarens teorier styr det som hon/han 

väljer att rikta in sig på. Den kvalitativa forskaren kommer att tolka studiens resultat baserat 

på teorier (Bryman, 2001: 271). 

Trots denna kritik anser vi att vår kvalitativa studie har styrkor. Vi har inte velat ge en 

generell kunskap om hur flickors och pojkars fritid representeras. Istället har vi velat ge en 

specifik kunskap om hur Kamratposten representerar flickors och pojkars fritid. Detta har vi 

kunnat göra då vi djupanalyserat ett färre antal artiklar och sett att det fortfarande finns 

stereotypa könade föreställningar i tidningen. Vi har även analyserat 15 andra artiklar som 

förstärker detta resultat och bekräftar vår tolkning av de fem djupanalyserade artiklarna. 
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5. Analys 

I detta kapitel börjar vi med att redogöra för diskursanalysen av fem artiklar ur Kamratposten, 

2009. Vi har valt att analysera texterna – Alla kläder är till salu, Bakat och klart, Leken blev 

till film, – Man måste vara modig och Tokig i tåg. För att redogöra för de teman som framträtt 

i analysen av hur flickor och pojkars fritid framställs i Kamratposten har vi valt att dela in 

analyskapitlet i fem avsnitt som vi kallar för hemmabundna flickor, aktiva, maskulina och 

offentliga pojkar, lekande pojkar, allvarliga flickor och teoretisk utveckling.  

5.1 Hemmabundna flickor  

Enligt Van Zoonen (2000: 66) skildrar medier att kvinnan ska vara en perfekt mor och 

hushållerska för att passa in i samhället. Detta är något som vi anser att även Kamratposten 

gör i artiklarna – Alla kläder är till salu och Bakat och klart.  

I artikeln – Alla kläder är till salu får vi läsa om 13-åriga Fredrika Synnemar som älskar att 

sy. Hon har ett eget klädmärke, Bobo Tiger, tillsammans med sin kompis Ellen. Fredrika har 

fått en symaskin och tyger av sin mamma, och hon vill eventuellt bli kläddesigner i framtiden. 

I texten kan vi läsa att Fredrika syr flera dagar i veckan. På somrarna syr hon varje dag. Vi 

anser att texten reproducerar bilden av att flickor ägnar sig åt hushållsarbete. Detta kan vi se i 

flera citat. Hon vet inte om hon kommer satsa på yrket, men säger:  

– Jag vill i alla fall sy! 

Det är bara Fredrika som kommer till tals i texten. Men när hon berättar om sin vän Ellen 

säger hon:  

 – Hon älskar också att sy! 

Bilder visar blommiga kläder, och Kamratposten beskriver Fredrikas hemsydda kläder, som 

är prydda med både knappar och pärlor:  

Mycket från Bobo Tiger är i blommigt mönster. 

     Favoriten är en blommig kockmössa. 

 

Citatet ”Favoriten är en blommig kockmössa” förtydligar kvinnans plats i hemmet. Fredrika 

älskar inte bara att sy, hon står även i köket och lagar mat. Likaså är blommor något som ofta 

kopplas ihop samman med flickors och kvinnors smak och intressen.  
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Kamratposten berättar om Fredrikas stora intresse för att sy och att hon får mycket tyger av 

hennes mamma och mormor. Vi anser att detta stärker bilden av att textiler är ett kvinnligt 

intresse och att det därmed framträder som en förgivet tagen självklarhet. Kamratposten låter 

Fredrika berätta:  
 

– Vi köper på Ikea också, säger hon och drar ut en låda full med tyger under sängen. 

Artikeln Bakat och klart handlar om Amanda Isacsson, 13 och Fredrika Holmberg, 15. De har 

en egen kakservice där de bakar och levererar tårtor, kakor och bröd till sina kunder. Deras 

affärsverksamhet går bra, och de har många kunder som uppskattar deras bakverk. Van 

Zoonen (2000: 66) menar att medierna visar vilken ställning kvinnan har i samhället, att 

kvinnan ska hålla sig i hemmet. Hon ska sälja varor till mannen, vara en perfekt mor, fru och 

hushållerska (Van Zoonen, 2000: 66). Utifrån Van Zoonens resonemang tolkar vi att 

Kamratposten följer samma mönster när de skriver:  

Amanda och Fredrika från Avesta har en kakservice. Deras kunder beställer allt från bröd 

till tårtor – och får godsakerna levererade hem! 

Vi kan även se Van Zoonens (2000: 66) resonemang i – Alla kläder är till salu. Fredrika syr 

kläder åt sin omgivning, både till sin familj och vänner. Fredrika berättar bland annat om sin 

lillebror som beställt en ryggsäck av henne.   

Syftet med Fredrikas och Amandas kakservice är att tjäna pengar till en språkresa. Först sålde 

de jultidningar, men av det fick de inga pengar. Kamratposten skriver:  

När det gick dåligt blev de besvikna och kom på att de kunde baka och sälja kakor istället.  

Detta citat reproducerar bilden av att flickor endast kan tjäna pengar på att göra det de kan 

bäst – hushållsarbete. Framställningen av dessa flickor ger på så sätt en stereotyp bild av hur 

flickor ska vara. Oavsett om det är kul eller inte ska flickor ägna sin tid åt att vara goda 

hushållerskor: 

De bakar ungefär fyra dagar i veckan. Än så länge är det kul, men på helgerna kan det bli 

långa dagar. Ibland bakar de mellan nio på morgonen och elva på kvällen.  

Enligt Van Zoonen (2000: 66) konstruerar medier kvinnliga fritidsintressen. Vi baserar denna 

teori på vår tolkning av att Kamratposten gör detsamma. Flickorna i texterna beskrivs som 
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omsorgsfulla och intresserar sig för textiler och bakning. Trots att de är företagsamma håller 

de sig inom den privata sfären, i hemmet.  

I – Alla kläder är till salu och Bakat och klart framträder alltså en bild av att flickors talanger 

har med hushåll att göra – som exempelvis att sy och baka. Därmed anser vi att 1950-talets 

hemmafruideal genomsyrar dessa texter. Kvinnan har länge förknippats med den privata 

sfären (Andrae. 2001: 15), och vi anser att Kamratposten är med och socialiserar in barnen i 

samhället genom att beskriva vilken roll flickor och kvinnor har i samhället, enligt 

hemmafruidealet. Barnen ingår i en socialisationsprocess, vilket innebär att det ofullkomliga 

barnet omformas till färdig vuxen (Johansson, 2000: 41). 

Tonårstidningar tar för givet att flickor vill läsa om mode, skönhet och pop (McRobbie, 2000: 

114). Och även om hur man lagar mat, fångar en kille och går ner i vikt (McRobbie, 2000: 

69). Dessa ämnen formar en feminin sfär och på så vis utesluts andra fritidssysselsättningar 

för flickor. Press, TV och radio är kraftfulla och påverkar våra ideologiska normer (ibid). 

McRobbies teorier handlar om tidningar som riktar sig till ett kön. De två artiklarna ovan 

pekar på att även Kamratposten är med och konstruerar kön, genom att låta flickornas 

fritidsintressen utspela sig i den privata sfären.  

5.2 Aktiva, maskulina och offentliga pojkar 

Enligt Andrae (2001: 15) förknippas mannen med handling och action, en könssyn som 

återkommer i tre artiklar vi analyserat, Leken blev till film, – Man måste vara modig och 

Tokig i tåg. 

I artikeln Leken blev till film får vi möta de 10-åriga pojkarna Kim Åkesson och Ludvig 

Deltin som gör egna kriminalfilmer som bygger på de svenska Beck-filmerna. Här får de 

berätta om sitt fritidsintresse – att göra film. Vi anser att Kamratposten lyfter fram att pojkar 

ska vara aktiva, den syn som enligt Andrae (2001: 15) förknippas med mannen. Kim och 

Ludvig får berätta om sin inspiration:  

Vi har alltid gillat poliser… 

… Jag lånade en kavaj för att likna Gunvald. Jag tycker om honom för att han är bestämd 

och hård. 

Vi anser att detta citat ger pojkarna en maskulin roll. Bestämd och hård är motsatta 

beskrivningar till det feminina - omsorg och känslor som grundar sig på 1700-talets 
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könsideologi (Andrae, 2001: 15).  Hur skulle texten se ut om det var flickor som skapade 

film? Hade de producerat en polisfilm? Och i så fall, hade de framställts som hårda? 

Kamratposten skriver att pojkarna även har börjat spela in en ny film som handlar om en tjej 

som blir mobbad i skolan. I en sådan diskurs framträder flickor som offer, medan pojkar blir 

handlingskraftiga hjältar. Detta ansluter till föreställningar om skilda ansvarsområden för 

flickor och pojkar – att gestalta offer och hjälte.  

Vi tolkar att diskursen om att pojkar ska stå för maskulin handling genomsyrar texten. Ännu 

ett exempel på detta är när Kim beskriver hur de filmar slagsmålsscener. Kim säger: 

Slagsmål filmar vi alltid bakifrån. Då syns det inte att slagen inte träffar. 

Även 10-åriga Love Kindgren, i artikeln – Man måste vara modig gestaltas maskulint och 

förknippas med handling. Redan i ingressen beskrivs Love som aktiv genom att han gör 

häftiga trick. Han ägnar sin fritid åt inlinesåkning, som han tränar flera gånger i veckan:  

10-åriga Love från Linköping lever för inlines. Fyra gånger i veckan tränar han höga 

hopp och häftiga trick. 

Sedan följer fler beskrivningar av hur Love agerar:  

Han flyger viktlöst över ramperna. När han ramlar ser det mjukt ut, trots att alla hinder är 

byggda av hårt trä.  

Fler citat får Love att passa in i mallen om att män är fysiskt aktiva: 

– Det roligaste på Hangaren är en ramp som kallas för ”Döden”. Den stupar rakt ner i 

över en meter. 

– Man behöver vara lite modig också. Och man blir modigare och modigare ju mer man 

kör. 

Kamratposten lyfter fram det sistnämnda citatet med rubriken – Man måste vara modig. Som 

ovan ser vi att rubriken inte riktigt stämmer överens med vad Love egentligen sa. Bredvid 

rubriken finns dessutom en stor bild på när Love gör ett trick på sina inlines. Texten förstärker 

på så sätt bilden av maskulina pojkar som ska ägna sig åt aktiva intressen. Vi anser att 

rubriken, med en gång, kopplar samman pojkar med att vara modiga och aktiva.  
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Vi får även ta del av en aktiv pojke i artikeln Tokig i tåg, som handlar om Theodor Kraft som 

älskar tåg:  

Theodor fastnade direkt. Han läser böcker om tågbanor och bygger på sin bana nästan 

varje dag. 

Theodor bygger det mesta själv. Men om något måste sågas hjälper pappa till. 

Genom dessa citat anser vi att bilden av att män ”borde” vara handlingskraftiga framträder 

tydligt. Detta blir extra tydligt när de skriver att pappan hjälper till att såga. Någon mamma 

förekommer inte i texten. I artikeln – Alla kläder är till salu förkommer däremot ingen pappa. 

I stället är det flickans mamma och mormor som ordnar med tyger när hon ska sy.  

Theodor säger:  

– Det är roligast att bygga smågrejerna. Allt litet och pillrigt, som hus och träd, är kul att 

göra. 

I ingressen skriver Kamratposten att Theodor älskar modelljärnvägar och att han bygger en 

riktigt stor tågbana. Tidigt i texten står det att Theodor har pysslat med tågbanan i över 100 

timmar sedan i julas, men att rälsen ska bli mycket längre. Redan här tecknas en bild av att 

pojkar ska vara aktiva, något som hängt kvar sedan den gamla könssynen från 1700-talet.  

Vi anser att dessa artiklar visar en stereotyp bild av hur pojkar ska agera. Exempel på detta är 

när Love åker i ramperna och när tidningen berättar att han tycker om att kasta sig utför stup. I 

Leken blev till film står pojkarna för handling när de filmar och agerar i sina kriminalfilmer.  

Ett annat exempel är i artikeln Tokig i tåg, där Theodor Kraft är aktiv då han bygger tågbanor 

hela dagarna. Texterna visar den stereotypa bild som uppkom under 1700-talet, om att 

mannen står för maskulin aktivitet.  

Enligt Andrae (2001: 15) placeras mannen i den offentliga sfären, något som bygger på en 

könsideologi som formades under 1700-talet. I artiklarna Leken blev till film och – Man måste 

vara modig kan vi se hur pojkarna befinner sig i den offentliga sfären. I Leken blev till film 

befinner sig pojkarna ute på fältet, och producerar film bland folk. Även Love, i – Man måste 

vara modig, utför sin hobby bland andra människor. Han åker inlines på en offentlig plats och 

träffar andra människor under tiden. Han tycker om att umgås i större umgängeskretsar. Love 

säger:  
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– ... och så är det kul att folk i olika åldrar träffas och åker.  

Kamratposten beskriver hur Love tar sig från hemmet, vilket visar på att Love inte är 

hemmabunden. Förut åkte han inlines i en park som låg där han bodde, men nu har han bytt 

plats: 

Fyra dagar i veckan tar han istället bussen över hela staden för att besöka Hangaren. 

Detta skiljer sig tydligt från artiklarna om de hemmabundna flickorna. Ett annat tema som 

skiljer konstruktionen av pojkar från den om flickor handlar om lekens roll i barnens liv.  

5.3 Lekande pojkar  

Efter att ha analyserat artiklarna Leken blev till film, – Man måste vara modig och Tokig i tåg 

ser vi att Kamratposten låter pojkarna vara barn, medan flickorna ses mer som blivande 

affärskvinnor. Flickornas fritid tycks redan ha blivit allvarsam. I texten Leken blev till film får 

vi möta pojkarna Kim och Ludvig som ägnar mycket tid åt filminspelningar:  

– Idén fick vi faktiskt när vi lekte. Leken blev så bra att den passade som filmmanus. 

Pojkarnas vardag beskrivs, men inget fokus sätts på deras framtid – om de vill jobba som 

fotografer, manusförfattare eller regissörer när de blir stora. I stället gestaltar Kamratposten 

pojkarnas intresse som en hobbyaktivitet. Vi anser att pojkarna i texterna tillåts att leka och 

därmed fostras de till mindre ansvar. Leken är deras liv. Ett exempel är i artikeln – Man måste 

vara modig då Kamratposten skriver att Love lever för sin hobby och att han utövar den ofta:  

10-åriga Love från Linköping lever för inlines. Fyra gånger i veckan tränar han höga 

hopp och häftiga trick. 

Vi anser även att detta citat förtydligar Loves glädje över sin hobby:  

Sedan börjar han trixa och finslipa sina favorithopp. 

Artikeln Tokig i tåg följer samma mönster. Här får vi möta Theodor kraft som älskar tåg och 

som bygger på sin tågbana varje dag.  

Tågbanan har tagit över ett helt rum på familjen Krafts övervåning. Räls, tåg, tunnel, 

stationshus, träd, människor i miniatyr står som ett litet samhälle på ett bord. 
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Även i denna text beskrivs således barnet utifrån den etablerade föreställningen om att barn 

lever i en okomplicerad värld. Theodor tillåts att leka, och behöver inte ta ställning till något 

annat än att ägna sin tid åt sitt fritidsintresse. Pojkarna i texterna vi analyserat tillåts vara 

busiga och lekande. De får ha en hobby utan att ha någon framtidsplan.  

Magasin för män handlar ofta om motorsport, bilar och fiske (McRobbie, 2000: 69). Utifrån 

McRobbies resonemang anser vi att artikeln ger Theodor en roll som samhället förväntar av 

honom, då de gestaltar honom genom hans maskulina intresse för tåg. Om han vill jobba med 

tåg i framtiden diskuteras inte. Skulle texten ha sett annorlunda ut om den handlade om en 

flicka? Eller skulle hon även ha bedrivit en verksamhet med en tågutställning eller 

tågförsäljning? 

5.4 Allvarliga flickor  

När vi analyserat Kamratpostens artiklar om flickors fritidsintressen, – Alla kläder är till salu 

och Bakat och klart, har vi noterat en skillnad jämfört med artiklarna om pojkarna. Pojkarna 

tillåts att leka medan flickornas aktiviteter är marknadsinriktade. Vi anser att flickornas 

fritidsintressen står för allvar istället för lek. I artikeln Bakat och klart möter vi Amanda 

Isacsson och Fredrika Holmberg som bakar på sin fritid:  

Amanda och Fredrika från Avesta har en kakservice. Deras kunder beställer allt från bröd 

till tårtor – och får godsakerna levererade hem! 

De bakar ungefär fyra dagar i veckan. Än så länge är det kul, men på helgerna kan det bli 

långa dagar. Ibland bakar de mellan nio på morgonen och elva på kvällen.  

Här får vi möta två flickor som har en affärsverksamhet på fritiden, för att tjäna pengar. 

Pojkarna däremot leker, och har inget intresse av att tjäna pengar på sin fritid. Det finns 

således en dimension av allvar i flickornas texter som saknas i pojkarnas.  

Texten – Alla kläder är till salu handlar om Fredrika Synnemar som har en affärsverksamhet 

med sin kompis Ellen. Fredrikas kläder går att beställa, vilket både hennes familj och vänner 

gör. Fredrika berättar:  

– Jag sydde en ryggsäck till min lillebror. Han fick själv välja storlek och tyg. 

Fredrika och Ellen satsar på sin verksamhet och har gjort en katalog med sina kläder. Här 

förstärks bilden av att flickors fritid och lek är mer allvarlig än pojkars. Att flickorna 
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utvecklar och lägger ner tid på en katalog visar att de går in för sin verksamhet och tar sin lek 

på allvar. Kamratposten skriver:  

Den är fylld med foton på alla kläder, hattar och väskor de har sytt. Längst bak står det: 

”Alla kläder går att beställa”.  

Vi kan även se exempel på hur flickorna engagerar sig på sin fritid i texten Bakat och klart, 

där flickorna har gjort en egen hemsida för att få fler kunder:   

Tjejerna har precis gjort en hemsida till FredMandos kakservice. De hoppas att de ska få 

fler beställningar på det sättet. 

Flickornas fritid framstår därmed som en allvarlig sysselsättning och en förberedelse för ett 

prestationsinriktat vuxenliv.  

5.5 Teoretisk utveckling 

Av de fem artiklarna vi djupanalyserat handlade två texter om flickor och tre texter om 

pojkar. Vi anser att texterna genomsyras av 1700-talets könssyn, om att kvinnan befinner sig i 

den privata sfären (Andrae, 2001: 15). I texterna Bakat och klart och – Alla kläder är till salu 

ägnar flickorna sin fritid åt att baka och sy. Flickorna säljer sina bakverk och kläder och är 

företagsamma, men de håller sig fortfarande inom den privata sfären. Därför anser vi att de i 

dessa artiklar framställs som hemmabundna. Vi anser att artiklarnas framställning av dessa 

flickor ger en stereotyp bild av hur flickor ska vara.  

I texterna Leken blev till film och - Man måste vara modig befinner sig pojkarna i den 

offentliga sfären. I Leken blev till film befinner sig pojkarna ute på fältet och gör film med 

andra människor. Love i artikeln - Man måste vara modig utövar också sin hobby bland folk. 

Här låter Kamratposten honom säga att han tycker att det är kul att folk i olika åldrar träffas. 

Vi har noterat att Kamratposten i de här artiklarna gestaltar flickor och pojkar på olika sätt, då 

de utövar sina fritidsintressen. Kamratposten deltar därmed i konstruktionen av kön genom att 

låta flickornas fritidsintressen utspela sig i den privata sfären, medan pojkars fritid utspelar sig 

i den offentliga sfären. 

Pojkarna framställs även som aktiva, då de gör häftiga trick med inlines och filmar 

slagsmålsscener. I artikeln Tokig i tåg bygger pojken tågbanor. Genom artikelns gestaltning 

av pojkarnas fritidsintressen anser vi att bilden av att män ”borde” vara handlingskraftiga 

stärks. 
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Efter att ha analyserat artiklarna Leken blev till film, – Man måste vara modig och Tokig i tåg 

ser vi att pojkarna tillåts vara barn, medan flickorna ses mer som blivande affärskvinnor. I 

artiklarna – Alla kläder är till salu och Bakat och klart framställs flickornas aktiviteter som 

marknadsinriktade jämfört med pojkarna som tillåts leka utan att ha en framtidsplan. Vi anser 

att flickornas fritidsintressen står för allvar istället för pojkarnas som står för lek. 

Texterna – Alla kläder är till salu och Bakat och klart genomsyras av en diskurs som visar att 

kvinnan gör sig bäst i hemmet, att förse sin omgivning med hushållsarbete genom att tillverka 

kläder och vara hemma i köket. Pojkar däremot ska ha handlingskraftiga fritidsintressen som 

utspelar sig i den offentliga sfären. Som vi beskrivit i teoriavsnitt 3.6 kan en diskurs 

synliggöra en sammanhängande språklig kedja av utsagor i ett visst sammanhang (Ekström, 

Larsson, 2000: 170). Diskurser existerar i hegemoniska fält där vissa diskurser är kraftfulla 

och dominerande medan andra befinner sig i marginalen. Vissa diskurser får faktastatus 

genom att andra utesluts eller underordnas (Johansson, 2000: 47). Diskursen leder till en 

maktimpregnerad uttryckt föreställning om någonting (Lindgren, 2009: 111), och diskursen är 

det som styr vilken betydelse olika saker får i olika sammanhang (Lindgren, 2009: 113). Detta 

tycker vi har avspeglat sig i vår analys där vi tydligt kan se att flickor genom olika länkade 

citat och beskrivningar genom olika artiklar ska befinna sig i den privata sfären och männen i 

den offentliga. Några pojkar förekommer inte i texterna och utesluts därför från den privata 

sfären. Hur skulle texten i – Alla kläder är till salu se ut om intervjupersonen var en pojke? 

Skulle han också sy blommiga tygväskor? Eller skulle han istället köpa en Fantomendräkt att 

klä ut sig med? Skulle en pojke beskrivas annorlunda i texten Bakat och klart? Skulle han 

älskat att äta kakor och vara den som köpte bakverken istället? 

Vår undersökning visar även att det är de vuxna som äger diskursen som styr medierna som 

skriver för barnen. Diskursen styr vad barnen ska läsa i sina tidningar och beskriver barnens 

vardag. De vuxna journalisterna tolkar och uttalar sig om barnens fritid. Det finns olika 

diskurser i samhället om vad barn bör göra på fritiden, till exempel diskursen om idrott, om 

kulturaktiviteter och bra eller dåliga medier/filmer för barn. Olika vuxna har maktanspråk på 

vad som är ”sann och riktig” fritidssysselsättning för barn och de journalistiska texterna i 

Kamratposten ingår i dessa olika uppfattningar om barns fritid. I Kamratposten ser vi bland 

annat att pojkar hör hemma i den offentliga sfären och att de förknippas med lek, medan 

flickor oftare ägnar sin tid i den privata sfären, med företagsamma intressen.  
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Vi anser att Kamratposten beskriver pojkarna som lekfulla barn med en okomplicerad vardag, 

och detta kan tolkas utifrån något som den tidiga socialantropologin beskriver när de förklarar 

den avlägsna kulturens invånare som ”lyckliga vildar”. Som vi beskrivit i teoriavsnitt 3.5. 

menar Barbro Johansson (2000: 44) att barn anses befinna sig i ett naturtillstånd och att 

barndomen är oföränderlig. Hon menar att naturen alltid är densamma generation efter 

generation, medan kulturen utvecklas och förändras. Vi anser att det präglar texterna då 

Kamratposten beskriver pojkarnas fritid på ett lekfullt sätt, något som inte alls framträder lika 

tydligt i texterna om flickorna. 

Som vi beskrivit i teoriavsnitt 3.5 menar Barbro Johansson (2000: 44) att barn kommer till 

tals som en representant för en kategori. Utifrån hennes resonemang tolkar vi att pojkarna i 

texterna får stå för kategorin barn. 

Så som vi beskriver i teoriavsnitt 3.4 menar Barbro Johansson (2000: 40) att barndom ofta 

betraktas som en fas i livet då individen förflyttar sig uppför en utvecklingstrappa med i 

förväg givna steg. I stället för att barnen ses som unika individer ses de istället som en 

representant för en viss utvecklingsfas. Utvecklingstrappan leder uppåt och när barnet växer 

upp kommer de mer och mer in i samhället. Innan det ses de som ofullkomliga och beskrivs 

som ”Human becomings” istället för ”Human beings”. På grund av detta får barn oftast frågor 

om hur gamla de är och om vad de ska bli när de blir stora (Johansson, 2000: 40). Utifrån 

Johanssons resonemang tolkar vi att Kamratposten ser flickorna på detta vis. I artiklarna vi 

analyserat framställs flickornas aktiviteter som marknadsinriktade och vi anser att flickornas 

fritidsintressen står för allvar. 

Kamratpostens texter förmedlar vad flickorna vill bli när de blir stora. I artiklarna blir 

flickorna tillfrågade om de vill fortsätta med sina intressen i framtiden. Vi tolkar att detta har 

att göra med den diskurs som säger att barn är ofullkomliga individer som förflyttar sig 

uppför en utvecklingstrappa med i förväg givna steg (Johansson, 2000: 40).  

Vår studie visar att Kamratposten är en plats där reproduktion av könsnormer fortgår i ett 

kulturellt sammanhang. Artiklarna är placerade i ett sammanhang – som i köket, i sporthallen 

och i hockeyrinken. Dessa texter anger vilka villkor och ramar som gäller i den specifika 

kontexten. De syende och bakande flickorna och de filmskapande pojkarna placeras in i olika 

kulturella sammanhang. Därigenom får barnen lära sig hur de ska vara som individer.  
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Vi anser att det är de vuxna som har tolkningsföreträde i texterna. Som vi beskrivit i 

teoriavsnittet 3.5 är barndom och vuxendom inordnade i hierarkiska system. Liksom ”kvinna” 

existerar i relation till ”man”, existerar ”barn” i relation till ”vuxen”. Den vuxne är normen 

och barnet är avvikaren, den Andra (Johansson, 2000: 43). Johansson menar att de vuxna är 

normen och står för förnuft, medan barnet står för det motsatta. Detta anser vi avspegla sig i 

Kamratposten då bland annat Love får intruktioner av ett äldre inlines-proffs. Vi anser att den 

vuxna får stå för förnuft när han ger råd till de yngre barnen. Detsamma gäller då 

Kamratposten förmedlar att Theodor får hjälp av sin pappa när något behöver sågas. 

Detsamma gäller i artikeln Leken blev till film. Där får pojkarna hjälp av en förälder, då de 

behöver köra en bil när de ska spela in en bilscen. De vuxna står på så vis för mer kunskap 

och förnuft.  

Så som vi skrivit i teoriavsnitt 3.4. bygger en del av socialpsykologin bland annat på den så 

kallade rollteorin. Detta innebär att barnet utvecklas genom att följa modeller och imitera 

beteenden. Inlärning sker genom att barn anpassar sig till omgivningens rollförväntningar 

(Andrae, 2001: 25). Vi utgår från detta resonemang när vi analyserar – Alla kläder är till salu, 

Tokig i tåg och Leken blev till film då vi tolkar att barn lär sig hur de ska vara när de lär sig 

vad som är rätt och fel. I artikeln Tokig i tåg introducerade Theodors pappa honom för 

modelljärnvägar och efter det fastnade Theodor för hobbyn. I Leken blev till film imiterar 

pojkarna skådespelarna Peter Haber och Mikael Persbrandt. Pojkarna har lärt sig repliker 

utantill i alla Beck-filmerna och klär ut sig till rollkaraktärerna Martin Beck och Gunvald 

Larsson. I artikeln – Alla kläder är till salu uppmuntrar Fredrikas mamma och mormor henne 

till att sy. Hon får tyger av sin mamma och mormor och i julklapp fick hon en egen symaskin.  

Alla dessa artiklar pekar visserligen på att rollimitation framträder som viktigt i barnens liv, 

men också på att den används som en del av konstruktionsprocessen av maskulina pojkar och 

feminina flickor i mediernas värld.  

5.6 Sammanställning av 15 artiklar  

Vi har valt att sammanställa de resterande 15 artiklarna för att se om de stämmer överens med 

de fem artiklar vi djupanalyserat. Även dessa artiklar handlar om barns fritid. Här redogör vi 

för den översiktliga analys som vi gjort av de 15 övriga artiklarna. Våra resultat stämmer bra 

överens med resultatet av vår djupanalys, men vi har funnit avvikelser.   
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5.6.1 Artiklar som bekräftar den traditionella könssynen 

Flertalet av de15 resterande artiklar vi analyserat bekräftar de teman vi funnit i vår 

djupanalys, hemmabundna flickor, aktiva och offentliga pojkar, lekande pojkar och allvarliga 

flickor.  

Vi har funnit artiklar som bekräftar den traditionella synen på flickor som hemmabundna och 

allvarsamma. I texterna utför de sina fritidsaktiviteter i den privata sfären och umgås inte med 

några andra. En av artiklarna handlar om en flicka vars fritidsaktivitet är marknadsinriktad, 

vilket bekräftar vårt tidigare resultat i vår djupanalys, att flickorna framställs som mer 

företagsamma än vad pojkarna gör. I flera artiklar tillåts pojkarna att leka medan flickorna är 

mer prestationsinriktade.  

Någonting som är genomgående i nästan alla artiklar vi kartlagt är att pojkar endast definieras 

till vad som är typiskt barnsligt. Pojkarna kopplas ihop med lek och äventyr. Dessa artiklar 

anser vi stämmer bra överens med de texter som vi tidigare djupanalyserat. I dessa texter låter 

Kamratposten pojkarna vara barn. I texterna tillåts barnen att leka och fostras därmed till 

mindre ansvar. Leken är deras liv. Pojkarnas vardag beskrivs, men inget fokus sätts på deras 

framtid. I stället gestaltar Kamratposten pojkarnas intresse som en hobbyaktivitet. Vi tolkar 

att pojkarna i dessa texter förknippas med en okomplicerad värld. 

Vi har även funnit artiklar som bekräftar bilden av att pojkar framställs som aktiva och 

offentliga, vilket stämmer bra överens med resultatet vi fått i vår djupanalys. I dessa artiklar 

befinner sig pojkarna i den offentliga sfären då till exempel en pojke trollar för sina grannar 

medan andra pojkar utövar olika sporter och musikaktiviteter utanför hemmet. Deras 

fritidsintressen är fysiskt aktiva då de bland annat åker på actionfylld safari, fiskar, utövar 

sport på racingbanan och i ridklubb.  

5.6.2 Undantag – alternativa berättelser 

Majoriteten av de 15 resterande artiklarna vi kartlagt har bekräftat det vi tidigare kommit fram 

till i djupanalysen. Flickor framställs oftare som hemmabundna och allvarsamma, medan 

pojkar befinner sig i den offentliga sfären och representeras som mer lekfulla. Men det finns 

undantag. Vi anser att det är viktigt att lyfta fram dessa undantag för att visa att det finns 

motstridiga artiklar. I detta avsnitt tar vi upp de artiklar som vi anser inte stämmer överens 

med den traditionella könssyn som vi funnit i vår djupanalys.   
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5.6.2.1 Full fart med minimoto  

I artikeln Full fart med minimoto får vi träffa flickan Fideline Schollin-Borg, 9, vars 

fritidsintresse är att åka minimoto. Fideline har ett aktivt intresse i det offentliga då hon 

befinner sig på racingbanan. Hon älskar att åka fort och skrattar när hon ramlar. I artikeln 

säger Fideline att farten är det roligaste med minimoto och att det bästa är när hon får trycka 

gasen i botten. Traditionell könssyn förknippar flickor med omsorg och hushåll, medan 

mannen är handlingskraftig och befinner sig i den offentliga sfären. Därför anser vi att 

Fideline är ett undantag vad det gäller hemmabundna flickor.  

5.6.2.2 – Vi har alltid skrapsår  

I artikeln – Vi har alltid skrapsår får vi möta flickorna Sara Blasberg och Lovis Persson, 10, 

som spelar volleyboll på sin fritid. Detta är en fysiskt aktiv och offentlig hobby och därför 

skiljer sig dessa flickor från de andra artiklarna vi analyserat, där flickorna istället framställs 

som hemmabundna.  

Ingen fråga om flickornas framtid kommer till tals, istället beskrivs flickorna som lekfulla. På 

så vis skiljer sig Lovis och Sara från de artiklarna om allvarsamma flickor som vi tidigare 

analyserat. Lovis berättar om hur man kastar sig för att rädda en boll som är låg och att hon 

ofta har blåmärken på magen och uppskrapade knän. Dessa citat framställer Lovis som både 

aktiv, offentlig och lekfull.  

5.6.2.3 Hoppfulla hundar 

Artikeln Hoppfulla hundar handlar om systrarna Jelena och Daniela Maric´, 12 och 11, som 

tränar agility med sina hundar. I texten framställs flickorna som offentliga och lekfulla. 

Flickorna är med i Huddinge Hundungdom, och Kamratposten skriver att både flickorna och 

deras hundar har fått nya kompisar inom klubben. Detta visar på att flickorna inte är 

hemmabundna, istället är de ute och träffar nya människor.  

5.6.2.4 Äkta trolleri  

Artikeln Äkta trolleri handlar om Olle Svensson, 11, som har trolleri som fritidsintresse. Han 

trollar offentligt på sin skola och för sina grannar. Han trollar ofta på barnkalas i området där 

han bor. Olle har också provat på ”street magic” (gatumagi), vilket innebär att han går runt i 

området där han bor och frågar folk han möter om de vill se en trollkonst. Olle framställs som 
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aktiv och offentlig men han avviker eftersom han beskrivs som allvarsam och 

prestationsinriktad. Kamratposten skriver att Olle planerar en stor trolleriföreställning och att 

han övar en till två timmar per dag för att han ska bli bra. Han tränar varje trick minst 15 

gånger om dagen i flera veckor innan en föreställning. Detta visar på att Olle tar sin hobby på 

allvar. Olle har trollat på 15-20 kalas i år och han säger att det ger bra med pengar. Till 

skillnad från övriga pojkar i de texter vi analyserat är Olles hobbyverksamhet allvarsam, då 

han likt flickorna tjänar pengar.  
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6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt redogör och resonerar vi kring vår diskursanalys. Vi besvarar vår 

huvudfrågeställning hur Kamratposten representerar flickors respektive pojkars fritid. Här 

diskuterar vi även våra underliggande frågeställningar: om representationerna mellan flickor 

och pojkar skiljer sig, hur relationen mellan vuxna och barn ser ut och hur 

representationerna ser ut nu i förhållande till olika teorier om könens representation i 

samhället och medier? 

Vårt syfte med undersökningen var att få en förståelse för hur genus konstrueras, och därför 

valde vi att analysera hur Kamratposten framställer flickors respektive pojkars fritid.  

Vårt huvudintryck är att de texter vi analyserat i tidningen genomsyras av en 

könskategorisering som fortfarande för med sig spår av 1700-talets könsideologi. Här står 

pojkarna för handling och flickor förknippas med känslor och omsorg. Könsideologin som 

formades under 1700-talet placerar även kvinnan i den privata sfären medan mannen befinner 

sig i den offentliga sfären (Andrae, 2001: 15). Vi anser att representationen är skev eftersom 

denna bild inte är objektivt framställd, den representerar inte verkligheten (Gripsrud, 2002: 

26). Detta är exempelvis tydligt när Kamratposten skriver om sport, då pojkarna är 

överrepresenterade, trots att flickor idrottar lika mycket.  

På 1940-talet fanns det stor skillnad mellan flickor och pojkar i Kamratposten. Det ansågs 

självklart att pojkar tyckte om att snickra och att flickor gillade att sy (KPwebben 2009 b). 

Denna bild stämmer överens med den traditionella könssyn som finns i de artiklar vi har 

analyserat. Vi anser att Kamratposten i viss utsträckning fortfarande skriver efter dessa ideal. 

Vi tror att Kamratposten försöker tänka på att vara könsneutrala eftersom att det förekommer 

alternativa beskrivningar av barnens fritid i tidningen. Ett exempel är artikeln Full fart med 

minimoto, där flickan Fideline har en hobby inom den offentliga sfären och framställs som 

aktiv – vilket förknippas med manlighet (Andrae, 2001: 15). Trots det dominerar den 

traditionella uppdelningen mellan könen i de övriga analyserade texterna. Vi tror att det är 

svårt att bryta detta mönster eftersom att texterna bygger på ett samhälles kulturella 

värderingar. Genom att inte heller journalister står fria från samhällets värderingar anser vi att 

tidningen är med och socialiserar in barnen i samhället. Normerna förs vidare till barnen och 

de lär sig vad som är rätt och fel (Andrae, 2001: 25). 
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Den genomsnittliga flickan i vårt material befinner sig fortfarande i den privata sfären. Hon 

beskrivs som omsorgsfull och känslosam och intresserar sig för textiler, bakning och böcker. 

Men som vi visat i vår analys av texterna är vårt intryck är att hon representeras som mer 

företagsam än förut.  

Den genomsnittliga pojken i de texter vi analyserat befinner sig fortfarande i den offentliga 

sfären. Han framställs som aktiv och modig och intresserar sig för fiske, tåg och äventyr.  

Men vad blir konsekvensen av denna könskategorisering? Genom att Kamratposten 

uppmärksammar barns fritidsintressen ger de vägledning som kompletterar och förstärker 

andra mediegenrers könsuppdelade innehåll. Kamratposten är med och skapar genus. 

Artiklarna visar hur flickor respektive pojkar ska vara. Detta leder till att 1700-talets könssyn 

får fortsatt näring och att uppdelningen mellan flickor och pojkar fortsätter.  

Inom socialpsykologin talar man bland annat om den så kallade rollteorin, vilket innebär den 

sociala inlärningsteorin – att barnet utvecklas genom att följa modeller och imitera beteenden. 

Barn lär sig genom att de anpassar sig till omgivningens förväntningar och de lär sig hur de 

ska vara genom att vuxna visar vad som är rätt och fel. Vuxna kan uppmuntra eller straffa och 

på det viset lär sig barnet vad som är rätt beteende för en flicka och vad som passar sig för en 

pojke. Könen anpassar sig efter de vuxnas normer (Andrae, 2001: 25). Utifrån Andraes 

resonemang tolkar vi att Kamratpostens läsare får en bild av vad de ska tycka om att göra och 

motiveras till att hålla sig till en viss könskategori. Denna uppdelning resulterar i stereotypt 

tänkande (Andrae, 2001: 26). 

Bland svenska barn är idrott en populär fritidsaktivitet. Flickor och pojkar idrottar ungefär 

lika mycket på sin fritid. Lagidrott är vanligast bland pojkar. När det gäller annan fysisk 

aktivitet är det fler flickor än pojkar som idrottar (SCB 2009: 15). Detta är något som inte 

Kamratposten framhäver i de artiklar vi undersökt. Av de 20 artiklar vi analyserat är pojkar 

överrepresenterade i andra fysiska aktiviteter än i lagsport. Sport förknippas med handling 

och den offentliga sfären. Därigenom bidrar Kamratposten med att befästa könsrollerna, trots 

att verkligheten ser annorlunda ut. 

Genom att artiklarna förstärker könsuppdelningen uppmuntrar de barnen till könade 

sysselsättningar. Pojkarna påverkas därigenom att fortsätta med vad som anses vara 

maskulint, medan flickorna inspireras till feminina intressen. Detta kan leda till att barn som 

inte delar dessa intressen kan känna sig annorlunda och därför sluta med sin hobby. 
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Därigenom kan Kamratposten både förstärka och försämra flickors och pojkars 

självförtroende.  

I alla artiklarna vi analyserat är det tydligt att de vuxna är normen medan barnen är de Andra 

(Johansson, 2000, 45). De vuxna ser barnen som outvecklade (Johansson, 2000: 41) då barnet 

befinner sig i ett naturtillstånd (Johansson, 2000: 44). Utifrån Johanssons resonemang anser vi 

att pojkarna i de texter vi analyserat lever i en okomplicerad värld där leken är det centrala. Vi 

tror att bilden ser ut som den gör eftersom människor från samma kultur utgår från likartade 

referensramar. 

Barn påverkas av vuxnas normer och tar intryck. Det är inte bara föräldrarna som påverkar, 

utan även det som barnen läser och ser i medierna (Johansson, 2000: 41). Vi tror att 

Kamratposten har inverkan på sina läsare som är mellan 8-14 år.  Dessa barn är i ett tidigt 

skede att socialiseras in i samhället. Det är dessutom många barn som har tillgång till 

tidningen, både i hemmet och i skolan. Det är inte bara föräldrar som påverkar barnen, utan 

även medierna (Johansson, 2000: 41). Kamratposten förmedlar i vårt material en skev syn på 

verkligheten som kompletterar och förstärker andra mediegenrers könsuppdelade innehåll. 

Det finns en risk att barn som läser tidningen kan få en förstärkt bild av hur flickor och pojkar 

ska vara.  

Är det Kamratposten som skapar verkligheten? Eller speglar tidningen hur verkligheten ser 

ut? Vi anser att tidningen inte beskriver verkligheten. Kamratposten rapporterar utifrån sin 

bild av könsideologin – om hur kvinnan respektive mannen ska ”vara”. Varför ska flickor 

uppmuntras att vara hemma och sy, och varför inspireras pojkar till att trolla och vara på 

safari?  

Diskursen om hur könen ska agera socialiseras in i samhällsmedborgarna med konsekvens att 

de disciplineras in i könsmönster. Och därför tror vi att de med makt styr tidningens 

rapportering för att Kamratposten ska beskriva saker ur deras perspektiv. Vi anser att 

Kamratposten rapporterar från en genusrelaterad hierarki och att diskursen präglas av 

värderingar som gynnar maskulina ideal.  

Vi har en förhoppning att medier genom vår undersökning kan få en ökad förståelse om att de 

är med och skapar genus. Diskursen är ofta osynligt invävd, och så länge ingen ifrågasätter 

makten bakom medierna tror vi att denna könskategorisering kommer att bestå. Det är därför 

viktigt att belysa detta.  
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I Kamratposten förknippas flickor ofta med känslor och omsorg medan pojkar ofta kopplas 

samman med äventyr och sport. Vi skulle vilja ha en könsneutral tidning som framställer 

flickor och pojkar mer jämlikt. På så vis skulle barnen få en bättre syn av verkligheten.   
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7. Förslag till fortsatt forskning 

Påverkas flickor och pojkar av Kamratpostens könskategoriseringar? Och i så fall, hur 

mycket? Det är någonting som skulle vara intressant att utveckla utifrån vår undersökning. Vi 

har endast analyserat artiklar om barns fritid, men det skulle vara intressant att göra en 

fältstudie bland barn för att se om och hur de påverkas av Kamratpostens framställning av 

genus. Frågeställningarna om flickor och pojkar påverkas av Kamratpostens 

könskategoriseringar, och i så fall på vilket sätt, skulle kunna användas i en D-uppsats.  

I vår studie undersöker vi hur flickor och pojkars fritid framställs i Kamratposten. Utifrån 

våra teorier tycker vi att det skulle vara intressant att diskursanalysera tidningar som vänder 

sig till enbart ett kön. Hur beskrivs till exempel relationen mellan flickor och pojkar i 

flicktidningen Julia? Och hur ser relationerna ut mellan flickor och pojkar i pojktidningen 

Fantomen? I vår studie kan vi se att de texter vi analyserat genomsyras av en könssyn där 

kvinnan förknippas med den privata sfären medan mannen hör hemma i den offentliga sfären. 

Ser det likadant ut i tidningarna Julia och Fantomen? Styrs dessa tidningar av samma diskurs 

som vi anser att Kamratposten följer? Detta skulle vara intressant att undersöka i en fortsatt 

forskning.  

Genusforskningen fokuserar ofta på kvinnan, men det skulle vara intressant med en forskning 

som belyser hur män framställs i medier, och om de anser att de framställs på ett korrekt vis. 

Mannen karaktäriseras som auktoritär, aktiv och känslokall. Vill männen leva upp till dessa 

ideal? Detta vore intressant att studera i en fortsatt forskning. Kanske skulle detta leda till en 

ökad förståelse av hur män ser på idealen, och eventuellt förändra dagens samhällsbild.       
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9. Bilagor 

Artiklar om barns fritid i Kamratposten: 

1. – Alla kläder är till salu (Kamratposten 2009, upplaga 9) 

2. Bakat och klart (Kamratposten 2009, upplaga 5) 

3. Leken blev till film (Kamratposten 2009, upplaga 10) 

4. – Man måste vara modig (Kamratposten 2009, upplaga 1) 

5. Tokig i tåg (Kamratposten 2009, upplaga 7) 

6. Busigt i buren (Kamratposten 2009, upplaga 7) 

7. Kung på orgel (Kamratposten 2009, upplaga 11) 

8. Safari på hemmaplan (Kamratposten 2009, upplaga 3) 

9. – Vi har ett band! (Kamratposten 2009, upplaga 2) 

10. Kaninkompisar (Kamratposten 2009, upplaga 10) 

11. – Jag har La voix i läxa! (Kamratposten 2009, upplaga 7) 

12. – En sprallig häst är bäst (Kamratposten 2009, upplaga 8) 

13. – Jag är rättvis! (Kamratposten 2009, upplaga 3) 

14. Vintervaka (Kamratposten 2009, upplaga 3) 

15. Galen i golf (Kamratposten 2009, upplaga 10) 

16. Hoppfulla hundar (Kamratposten 2009, upplaga 13) 

17. Full fart med minimoto (Kamratposten 2009, upplaga 7) 

18. – Vi har alltid skrapsår (Kamratposten 2009, upplaga 5) 

19. Äkta trolleri (Kamratposten 2009, upplaga 1) 

20. – Nu får jag böckerna gratis (Kamratposten 2009, upplaga 8) 
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